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Velkommen til “I en Galakse i Nærheden...”. Hvis du er spilleder, så siger jeg tak for at
du gider køre det, ellers bare tak for interessen. Jeg håber, du vil nyde scenariet. Kontakt mig på avratzer@yahoo.com eller på Facebook (Anne Vinter Ratzer) hvis du har
spørgsmål eller kommentarer. Du er velkommen til at køre scenariet og dele det i mindre grupper—hvis du vil bruge det i en større sammenhæng, f.eks. en con, må du gerne
lige spørge først.
Dette scenarie ville have været meget sværere at skrive uden hjælp fra de følgende:
Mine testspillere Massi Hannula, Michaela Hessellund, Anders Kjær Sloth, Lars Kroll,
Lea Weinreich, Morten Lund, Mette Markert, Tore Vange og Niels Jensen. Tak for
oplevelsen og for alle jeres meget brugbare kommentarer!
Spilleder Ole Peder Giæver og hans testspillere Astrid Sigaard Andersen, Even Tømte,
Magnus Jakobsson og Erlend Eidsem Hansen – tak for hjælpen, og for jeres supergode
feedback.
Tak til Troels Ken Pedersen og Louis&Louise for godt input under email-scenarieworkshoppen, og tak til Jesper Stein Sandal for gennemlæsning og kommentarer.
Og, som altid, tak til Kroll, for at lytte til alt mit ævl, og for altid at være der, når jeg
har brug for ham.
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Det er næsten et år siden den modige Rebel-alliance nedkæmpede den onde Kejser
Palpatine og hans skygge, Sith-fyrsten Darth Vader. En lille teatertrup rejser rundt i de
fjerne hjørner af galaksen og opfører deres version af de episke begivenheder, da en
teaterfestival pludselig giver dem en enestående mulighed for det store gennembrud.
For at vinde den store præmie må teatertruppen grave dybt, både i deres kunstneriske
repetoire, og i deres egen, brogede fortid, for at skabe den mest underholdende, dristige, og gribende fortolkning af den glorværdige saga om Stjernekrigen.
”I en Galakse i Nærheden…” er ikke et klassisk, plotdrevet scenarie, og du finder ingen
intense action-scener, rumskibe i kamp, eller onde skurke. Til gengæld er der masser
af sjov, teater, personligt drama, og fan-fiction.

Genre og spillernes forventninger
Som foromtalen siger, er dette ikke en typisk Star Wars action-historie. Det handler
om teater, personligt drama, og om at leve et helt almindeligt liv i en omskiftelig tid,
og nogle spillere kunne blive skuffede, hvis de forventer masser af lyssværd-kampe
med Sith-fyrster. Scenariet er også meget spiller-drevet, uden fast historiestruktur.
Start med at lade spillerne genlæse foromtalen (se Handouts) eller læs den højt, og
forklar hvilken type scenarie, det er, så alle ved, hvad de kan forvente.

Opsummering og nøgleelementer i scenariet

I Informationsscenerne skal spilpersonerne prøve at skaffe nyttig information fra
deres kontakter, som kan bruges i stykket. Undervejs kommer de muligvis til at afdække noget af deres egen baggrundshistorie. Formålet med disse scener er at lade
spillerne fortælle deres spilpersoners historie, og hvordan de passer ind i den større
sammenhæng. En af spillerne er f.eks. I al hemmelighed Jedi, mens en anden har arbejdet for Imperiets hær...
Imellem Øve- og Informationsscener kan du som spilleder bruge spilpersonernes kontakter og baggrunde til at krydre med ekstra scener, og give scenariet et skub, hvis der
er behov.

“I en Galakse i Nærheden...” handler om at bygge historier og bringe dem til live. Helt
basalt er det fan-fiction på to niveauer. Spillerne får lov at genfortælle Star Wars sagaen lige som de har lyst til, og på samme tid fortælle historien om deres egne spilpersoner, og hvordan deres historier passer ind i de store begivenheder.

Scenariets klimaks er festivalens konkurrence. Her viser truppen deres færdige
stykke for dommerne, og der er selvfølgelig flere af de velkendte rebeller til stede for at
se, hvordan historierne bliver fortalt. Truppen vinder en pris—elller ikke—møder deres
helte, og alt bliver rundet af.

Der er ikke noget forudbestemt scene-flow, bortset fra starten og slutningen. Scenariet
er i høj grad drevet af, hvad spillerne beslutter sig for at gøre, med noget hjælp fra
spillederen til at sætte scenerne og skubbe scenariet videre, hvis det er nødvendigt.

Spillederens rolle

Før scenariet begynder har teatertruppen (spillerne) besluttet sig for at acceptere
en invitation til en stor teaterfestival og konkurrence til ære for Rebelalliacen og sejren, for et år siden, over Kejser Palpatine.
Truppen er lille og ukendt, bortset fra på en håndfuld steder i de fjerne hjørner af
galaksen, hvor de ofte optræder, og hvor de er ganske vellidte af de lokale. Deres nuværende stykke er bygget op om begivenhederne vi kender fra Star Wars filmene IV-VI
(den første trilogi), men de ved, at de bliver nødt til at tænke ud af boksen, og
præsentere et stykke, der virkelig adskiller sig fra de andre. De er oppe mod nogle
store grupper i konkurrencen, og det bliver svært, men det er en enestående chance for
at få et større publikum—og måske vinde den store præmie!
Scenariet starter da truppen ankommer til festivalpladsen. Efter de har registreret
sig, bliver de interviewet af en af de store galaktiske nyhedsbureauer. Alle er begejstrede over festivalen, som gerne vil høre, hvad en lille trup har at byde på. Derefter
bliver de vist til deres indkvartering, og får lov at koncentrere sig om deres stykke.
Hoveddelen af scenariet består af to typer scener: Øve-scener og Informationsscener.
I Øve-scenerne skal spillerne diskutere og øve scenerne til deres stykke. Formålet
med scenerne er at lade spillerne få lavet deres egen version af Star Wars, lege med
historien, gendigte karakterer og begivenheder, og dykke ind i historien med dem selv
som hovedpersoner.
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Som spilleder er det din opgave at hjælpe spillerne med at strukturere Øve og Informationsscenerne, og sætte gang i spillet, når det er nødvendigt. Du skal sikre et godt flow,
og en god blanding af scenetyper, og du skal hjælpe alle spillerne med at få deres baggrundshistorier fortalt på den måde, de gerne vil.
Spilpersonernes baggrunde er ikke kendt i detaljer af de andre i truppen, og en del af
scenariet går ud på at spilpersonerne skal afsløre og dele deres hemmeligheder med
hinanden. Du skal hjælpe dem med at dele hemmelighederne, som de gerne vil, og
give dem et skub, hvis nødvendigt. Det er ikke sikkert at alle spilpersoner ender med at
ville dele deres baggrundshistorier, og det er også helt ok.
En af dine mest vigtige opgaver er at sikre, at spillerne ikke holder sig tilbage, fordi de
ikke ved “nok” om Star Wars. Hjælp dem med at give slip og bruge deres fantasi—selv
hvis spillerne er enige om fakta, kan de stadig beslutte sig for at bruge deres kreativitet
og fortælle en anden historie i deres stykke.
Afsnittet “Star Wars universet” giver jer nogle rammer at arbejde indenfor, og du bør
opsummere dette afsnit for spillerne inden I går i gang, og bruge det som en retningslinie undervejs. Men hæng jer endelig ikke i detaljer—dette er fan ficton, så alt er
muligt!

En-sides-oversigt
Her er en oversigt over hele scenariets forløb. Når du har læst resten af scenariet,
burde det være muligt at bruge denne side som udgangspunkt, mens du kører scenariet.
Samlet tid forventes at være 4-6 timer, afhængig af jeres energiniveau, pauser, e.l.

Introduktion, opvarmning og casting (ca. 1 time)

Velkommen og det praktiske

Scenariet (3-5 timer)

Intro scene og interview: Truppen ankommer til festivalen, og bliver budt
velkommen. Reporteren dukker op og interviewer dem.



Snak om, hvad spillerne forventer, og hvorfor de har meldt sig. Læs den
korte udgave af foromtalen igen, og vær sikker på, at alle forstår genren.



Hoveddel af scenariet: Skift mellem Øve– og Informationsscener. Giv
spillerne et skub, når det er nødvendigt, og lad dem ellers styre selv.



Forklar kort hvad spilpersonerne ved om begivenhederne i Star Wars (afsnit
“Star Wars universet”)



Forklar kort de to typer scener: Øve-scener og Informationsscener



Lav opvarmningsøvelserne (ca. en halv time)



Uddel Invitation til Teaterfestivalen og besvar evt. spørgsmål inden I går i

gang

Handouts under scenariet:

Spørgsmål og Ideer til Stykket

Øve-scenekortet hjælper med at planlægge og øve scener.

Bipersoner bruges i Informationsscenerne, hvis de opsøger nogle
af deres kontakter.



Det er vigtigt at holde øje med tiden! Spillerne kan godt beslutte at tage andre steder hen, men det tager tid at rejse (og man kan ikke bare ringe til folk)



Den endelige konkurrence (sørg for at have mindst 1/2 time tilbage):
- Luke, Leia og de andre er der!
- Truppen spiller de udvalgte scener for dommerpanelet—Han Solo er med.
- Afgørelsen: Vinder de? Kan heltene lide deres stykke?



Epilog: Hvad sker der så?



Uddel Casting Cards og lad spillerne finde ud af, hvem der skal spille hvem.
Hjælp dem hvis nødvendigt; se tips i Spilperson-oversigten.



Uddel spilpersonbeskrivelserne når spillerne har valgt, og besvar evt.
spørgsmål inden I går i gang.
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Opvarmning
For at få dette scenarie til at køre godt, skal alle føle sig trygge ved at spille skuespil for
hinanden. Nogle holder sig måske tilbage fordi de ikke kan huske alle replikkerne fra
filmene, eller fordi de føler sig dumme ved at spille Leia i guldbikini. Det er vigtigt, at
spillerne glemmer deres bekymringer, og kaster sig ud i det.
Derfor er der en række opvarmningsøvelser inden scenariet begynder, med følgende
formål:

Lya L’Antewin – Danser
Hemmelighed: Lya var slave og danser ved Jabbas palads på Tatooine. Hun var der
faktisk, da Luke og Leia kom for at redde Han Solo! Hun er en smule bekymret for, om
Jabbas folk måske er ude efter hende, siden hun teknisk set er ejet af Jabbas familie.
Kontakter (information): Lya kender en del mennesker fra Tatooine som kan
fortælle om Anakin og Lukes fortid og familie. Nogle af Hutt-klanens folk er til stede
på festivalen.
Vigtigste aspekt af teater: Drama! Der må være gælde, sorg vrede—man skal føle
teater, ikke bare se og høre det.



Hjælpe spillerne med at stole på hinanden, så de tør give slip mens de spiller
teater, og kan give hinanden godt feedback



Få spillernes kreativitet til at flyde



Vise spillerne, hvordan Øve-scenerne skal forløbe, og give dem mulighed for at
øve sig på dem.

Hemmelighed: C3-A1 var Jabba the Hutts droide, og blev reddet af Lya, da kaos
brød ud efter Jabbas død. Han kan ikke huske dette, pga. skader i hans hukommelsesceller.

Øvelserne kræver en del plads, da I skal bevæge jer meget rundt. Nogle af øvelserne
skal deles ud til spillerne. Se flere instruktioner i Handout-afsnittet—
Opvarmningsøvelser.

Kontakter (information): Hvis hans skadede hukommelse bliver repareret, kan C3
-A1 huske at have set Lya i Jabbas palads, og at han var der, da Luke og de andre kom.
Du kan evt. lade stumper af minder dukke op i glimt, når det passer ind.

Spilperson-oversigt

Vigtigste aspekt af teater: Underholdning. Gøre publikum glad er det, der virkelig
betyder noget.

Hver spiller har en hemmelighed, nogle kontakter, og et aspekt af teater, som de
finder mest vigtigt. Disse kan bruges til at “skubbe” lidt til spillerne, og hjælpe dem
med at fortælle deres historie.
Se flere detaljer i Spilpersonbeskrivelserne, samt i Spilperson Casting Cards under
Handouts. Detaljer om spilpersonernes kontakter kan findes under Bipersoner.

Korun Kakpe—Truppens leder
Hemmelighed: Sluttede sig til Imperiets hær en overgang, da han var ung. Han var
også med i Jedi-jagten, men fangede aldrig nogen. Han har mødt Vader en gang,
meget kort. Han glemmer aldrig den stemme...
Kontakter: Venner fra den Imperielle hær, og nogle gamle bekendte, som sluttede
sig til Rebelalliancen. De kan fortælle en masse historier om Vader, Kejseren, Luke og
de andre rebeller... Nogle af Korun’s rebelvenner er til stede på festivalen.
Vigtigste aspekt af teater: Kunst. Korun prøver altid at flytte grænser og prøve nye
ting. Især lige nu, til festivalen.
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C3-A1 – Protokol-droide

Shogas Si Angharad – Stage Fighter
Hemmelighed: Shogas lader ikke bare som om, han er Jedi, han er det faktisk. Han
har holdt sig skjult siden Ordre 66, men føler sig hele tiden draget tilbage til Kraften.
Han er næsten lige så bange for at blive bedt om at vende tilbage som Jedi, som han er
for at blive fundet af sine fjender...
Kontakter (information): Shogas kendte masser af folk på Coruscant, der var tæt
på senatet den gang Kejseren tog over. De kan hjælpe med information om Anakin og
Padmes forhold, og lignende. En af dem—senator Raxi—er til stede på festivalen.
Vigtigste aspekt af teater: Sandhed. Det vigtigste er at sprede historien til alle
hjørner af galaksen, så alle ved, hvad der virkelig skete.

Casting
Inden I går i gang med uddeling af spilpersoner, så lad spillerne læse Invitation til Festival (Handouts), og forklar, hvad det går ud på, og at scenariet starter, når de ankommer til festivalpladsen.
Uddel derefter Casting Cards (Handouts) og lad alle spillere læse dem alle. Lad dem så
beslutte sammen hvem der skal spille hvem. Brug tipsene herunder, hvis spillerne skal
have lidt hjælp.
Når de har valgt spilpersoner, skal du give dem de fulde spilpersonbeskrivelser. Besvar
evt. spørgsmål, inden I går i gang.
Husk at tage en snak med Koruns spiller om, hvordan han som truppens leder kan
hjælpe med at holde flowet i gang og få alle spillerne godt involveret.

Casting tips
Korun: Skal gives til en spiller, som ikke er bange for at sige “Lad os komme videre—
det her tager for lang tid” eller “Prøv det her i stedet!” Han behøver ikke have særlig
meget Star Wars viden, bare giv ham lidt hjælp med hans baggrund. Teaterviden ville
være fedt, men er ikke nødvendigt.
C3-A1: God at give til en spiller med meget Star Wars viden, så han kan spytte fakta
ud om alt muligt. Kan også spilles af andre, da han jo har skadet sine hukommelsesceller, og derfor måske ikke kan huske så meget. NB: C3-A1 kan være en irriterende spilperson (ligesom C3P0), men det er vigtigt, at spilleren kan balancere dette, så det
ikke bliver for meget. Da Lya er C3-A1s ejer, skal de to spillere helst virke godt sammen.
Lya: Skal have en spiller, som kan levere noget godt drama, og spille godt sammen
med C3-A1. Kan spilles af spillere uden så meget Star Wars viden, bare de bliver
briefet om Jabba og begivenhederne i hans palads på Tatooine.
Shogas: Kan spilles af mange forskellige typer spillere, dog helst en som ved nok om
Star Wars til at føle sig tryg ved at spille en Jedi. Hvis ikke, må du give spilleren noget
ekstra støtte.
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Scenariet
Dette afsnit beskriver scenerne i scenariet, tips om hvordan de skal køres, og hvordan
det hele skal bindes sammen.

Intro scene: Ankomst til Festivalen
Formål: Få spillerne ind under huden på deres spilpersoner, giv dem rammer for
deres stykke, og lad dem få en fornemmelse for Festivalen. Dette skal ikke tage for
lang tid, så skub dem gerne videre relativt hurtigt.
Truppen ankommer til planeten Calgamas. Deres rumskib lander nær en større by,
hvorfra en stor land speeder flyver dem til selve festivalpladsen.
Beskriv planeten og festivalpladsen, og lad spillerne interagere med de andre
deltagere. Peg dem så i retning af indregistreringsstedet.
Ved indregistreringen bydes de velkommen af et medlem af dommerpanelet, Keleeny
Istabak. Hun er et kattelignende væsen, der står på to ben, og er omkring 1 meter høj.
Hun er klædt i et smukt sæt jakke og bukser i tykt, grønt stof med gyldne dekorationer.
Hun smiler og gør mange fagter med hænder og hale, mens hun taler, og hendes
stemme er formel, men lys og munter.
Keleeny kommer med følgende meddelelse fra panelet (improviser gerne over følgende—du behøver ikke læse det op ordret). Lad derfter truppen stille evt. spørgsmål.
Efter meddelelsen og evt. spørgsmål, ønsker hun dem held og lykke, og går.
Keleeny: “Vi i dommerpanelet ved, at I har brugt lang tid på at forberede
jeres stykke, og vi er sikre på, at I har en fremragende forestilling. Vi vil dog
gerne bede jer vise os noget nyt, som på en simpel og fokuseret måde viser os,
hvad I ser som kernen i sagaen om Rebelkrigene.
Vi vil se, hvad kampen mellem Imperiet og Alliancen har betydet for jer som
personer. I må vise os noget, vi ikke har set før— ryst os, overrask os, få os til
at le og græde.
I har samlet 10 minutter til jeres præsentation for panelet, og I må bruge alle
de kostumer og special effects, I har lyst til”.
En hjælper dukker derefter op og viser dem til deres indkvartering—et stort, solidt telt
med separate sovekabiner, og et centralt rum med bord og stole, og plads nok til at
øve. Der er flere af disse på pladsen, til mindre trupper uden egen indkvartering.
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Festivalpladsen
Festivalen er placeret på planeten Calgamas, som minder meget om Jorden i klima og
landskab. Planeten ligger på kanten af Midterste Ring, i en sektor, der altid har støttet
Rebelalliancen.
Calgamas har en lille befolkning, men en relativt avanceret civilisation. Pga. de mange
fødekilder og sin placering har den altid været en central handelsstation, og den har
en god infrastruktur, som gør den perfekt til en teaterfestival.
Festivalen foregår på en stor eng i en tempereret zone, beskyttet fra vind og vejr af
omgivende bjergkæder og skov. Handlende er kommet langvejs fra for at tilbyde deres
varer. Der er alle varianter af skumle barer, lækre madboder, optrædende dansere,
kostumesælgere, mekanikere, og så videre. Og selvfølgelig alle de andre, farverige
teatertrupper.
Spillerne kan bruge meget lang tid på at udforske festivalområdet, men mind dem om
at de har en stram tidsplan. Festivalen har tiltrukket alle slags tilskuere, endda tidligere medlemmer af den imperielle hær (som holder en meget lav profil). Brug lejligheden, når truppens medlemmer går rundt, til at lade dem se glimt af folk, de kender,
hvis du synes, de trænger til et lille skub med deres personlige historier.
Se Handouts – Bipersoner for flere detaljer om, hvem de kunne løbe ind i.

Interviewet
Formål: Gennem reporterens spørgsmål får spillerne en mulighed for at udforske
deres spilpersoner for at finde svar. De får også en indsigt i, hvad andre tænker om
rebelkrigene.
Når truppen er indkvarteret (og måske er begyndt på at udforske festivalpladsen),
bliver de opsøgt af en reporter fra det Galaktiske Nyhedsnetværk. Han skal lave en
dokumentarudsendelse om festivalen, og vil gerne følge en lille trup, som prøver at få
det store gennembrud. Han vil gerne lave et interview nu, og senere følge og filme dem
gennem nogen af deres prøver.
Truppen kan selvfølgelig afvise ham, hvis de vil, men et ja vil nok øge deres chancer for
et gennembrud. Reporteren og hans dokumentar er godkendt af festivalens ledere og
dommerpanelet, så de kan roligt sige ja—det påvirker ikke deres deltagelse i konkurrencen.
Læs mere om reporteren og hvordan han kan bruges i Bipersoner under Handouts.
Bemærk: Reporteren skal spilles af dig, og ikke en af de andre spillere.

Øve-scener

Vigtigt i Øve-scenerne:

Formål: Skabe stykket til konkurrencen. Få spillerne ind under huden på deres spilpersoner og Star Wars roller. Spillerne genfortæller og oplever Star Wars-sagaen,
og alle “hvad-nu-hvis”erne kan komme ud og lege.



Øve-scenerne diskuterer truppen hvad de skal vise for dommerpanelet. De øver scenerne, og bliver enige om, hvordan de skal opføres. Det anbefales at køre en eller to Øve
-scener, og så veksle med en Informationsscene, men det er helt op til spillerne og dig,
hvad der virker bedst.
Hvis gruppen bruger for meget tid på snak, så skal du opfordre dem til at hoppe op af
stolene og komme i gang med at spille teater! (Hvis reporteren er til stede, kan han
evt. være dit talerør– lad ham spørge, hvad de har gang i, og om de ikke skal i gang
med at øve snart...)
Da det vil tage for lang tid at øve en hel scene, skal spillerne i stedet beslutte sig for de
mest centrale dele, og øve dem. Brug Øve-scene-kortene (Handout) til at holde fokus—
kortet er “in-game”, så spilpersonerne kan bruge det direkte i scenerne.




Glem alt om at huske bestemte replikker og handlinger præcist—fokuser på de
centrale dele, og improviser resten hen ad vejen. (Men citater er selvfølgelig
meget velkomne!)
Brug reporteren som dit talerør– lad ham se på fra sidelinien, og lad ham stille
spørgsmål eller ligefrem afbryde med forslag eller kritik, hvis det passer ind.
Slut en Øve-scene, når det føles rigtigt—sikkert efter 2-4 runder.

Informationsscener
Formål: Truppen indsamler information som de kan bruge i stykket. De lærer også
nogle interessante fakta om hinandens baggrund. Spillerne morer sig med at twiste
og genskrive Star Wars-sagaen, set fra spilpersonernes perspektiv.
Truppen har en liste af spørgsmål, de gerne vil undersøge (se Handouts—”Spørgsmål
og Ideer til stykket”). Hver spilperson har noget information eller nogle kontakter i
deres baggrundshistorie, og disse kan hjælpe truppen med at besvare spørgsmålene
(eller give anden information).

Eksempel: Truppen vil gerne lave en scene, hvor Obi-Wan finder ud af, at Anakin er
faldet til den Mørke Side. (Note: Ingen ved jo præcis, hvad der skete, da begge jo er
døde, så spillerne må bruge deres fantasi). De griber et Øve-scene-kort, og bliver enige
om følgende:

Når spillerne bruger deres baggrund, risikerer de selvfølgelig, at deres hemmeligheder
kommer frem. Dette er meningen–dette scenarie handler ikke om at holde på sine
hemmeligheder, men at spille på dem. (Det behøver ikke være alle spillernes baggrunde, der kommer i spil, så nogle hemmeligheder kan godt forblive skjult).

Opsummering: Obi-Wan opsøger Anakin. Han tror ikke på rygterne, før han hører
sandheden selv. De har et kort skænderi, og så begynder de at slås.
Vigtigste dele: At vise deres følelser: Svigt og chok (Obi-Wan). Arrogance og
magtsyge (Anakin).
Scenen ender med: Anakin angriber Obi-Wan, Obi-Wan parerer og falder på knæ.
Anakin forlader ham.
Skuespillere: Lya spiller Obi-Wan, Shogas spiller Anakin. Korun instruerer.

Næste afsnit har nogle ideer til Informationsscener, inkl. bipersoner. Hvis muligt, skal
bipersonerne i Informationsscenerne spilles af de andre spillere—dette er et ekstra lag
af teater og storytelling i scenariet.

Når de øver, fokuserer truppen på de vigtigste dele—følelser og kampen. Alle kan
komme med forslag undervejs, men Korun har det sidste ord, da han er instruktør for
scenen.

Bemærk: Alt kan komme frem i en Informationsscene. Det behøver ikke have noget
med spørgsmålene eller detaljer i baggrundshistorierne at gøre.
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Før hver scene skal du og den spiller, hvis baggrund I skal bruge, beslutte hvem der
skal spille bipersoner, og hvad nøgleelementerne i scenen er. Brug Informationsscenekortet (Handouts) til at holde fokus i scenen.

Ideer til Informationsscener

(Findes også som handout, der kan klippes ud).

Senator Bakor Raxi: En af Shogas’ gamle venner

Fakta:

En af Shogas’ kontakter er senator Raxi, som Shogas kender fra Coruscant. De har
været på diplomatiske missioner sammen, hvor Shogas har været hendes livvagt. Raxi
har været i senatet i årevis, og kan fortælle truppen en masse om årene under Palpatine, Anakin og Padme, etc.



A1 var Jabba the Hutts protokol-droide, indtil Jabba blev sur på ham over et
eller andet, og erstattede ham med C3P0



Raxi er til stede på festivalen, så du kan lade Shogas se hende eller hendes rumskib,
eller du kan lade Raxi kontakte Shogas. Evt. kan reporteren finde ud af, at de kender
hinanden, og spørge om det.



A1 blev hårdt skadet, da Jabba kasserede ham, og blev smidt i en skraldedynge.
Nogen fiksede ham nok til at han kunne gå rundt.
A1 var den droide, som indregistrerede Lya som slave i Jabbas palads, da hun
ankom. A1 har set hende danse flere gange.
A1 var der, da Luke og Leia kom for at redde Han Solo, og han så selv flere af
de scener, der udspillede sig i paladset (da Leia og Han fandt ud af, at det var en
fælde, Lukes kamp mod Rancoren, osv.)
Da Jabba blev slået ihjel, var A1 i Jabbas palads, hvor kaos brød ud. Læs flere
detaljer i Lyas spilpersonbeskrivelse.



Lya: Venner og fjender fra Tatooine
Til teaterfestivalen er der masser af folk, Lya kender fra Tatooine. Inklusiv en fra Huttfamilien og hele hans følge.



Hvis det passer ind, kan Lya finde information om sin hjemplanet ved at spørge
omkring, eller endda møde folk, der kommer derfra, og som hun kan huske.

Minder:

Reporteren kan grave noget information frem om Lya, og spørge hende om det er
sandt, at hun var en af Jabbas slaver, og om hun blev sat fri, da Jabba døde.



Korun: Gamle venner hjemmefra




Korun ser nogen han kender hjemmefra, som sluttede sig til Rebelalliancen så snart de
kunne. Vil han tale med nogen af dem, og løbe risikoen for at truppen eller andre
finder ud af hans baggrund i Imperiets hær?
Måske finder reporteren ud af, at Korun var i hæren, og konfronterer ham med det.

C3-A1: Hukommelsescellerne
I A1s hukommelsesceller findes en del fakta og minder, han ikke har adgang til fra
starten af scenariet. Den skjulte information kan komme i spil på to måder:





Truppen beslutter sig for at besøge nogle af de mange mekanikere, som er
tilstede på festivalen, for at få A1s hukommelsesceller fikset. Hvis de gør det,
bliver alle minderne frigivet mere eller mindre på samme tid. Det er op til A1s
spiller at beslutte, hvordan det påvirker A1, og hvordan han afslører, hvad han
ved, men du skal være klar til at støtte ham og spille med på den måde, der
virker bedst.
Truppen gør ikke noget aktivt for at fikse A1. I stedet kan du lade stumper af
information komme til A1 i form af små sedler, når du synes, det passer, og så
lade ham reagere på det.

Herunder er nogle eksempler på ting, der kan dukke op i A1s hukommelse. I hvilket
tempo og hvordan er op til dig og A1s spiller—I kan sammen finde på flere.
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Lya der danser i et mørkt, ildelugtende rum fyldt med sære væsner (Jabbas
“tronrum” som det ses i filmene)
C3P0 og R2D2 der snakker sammen, og Jabbas skumle latter i baggrunden
Det præcise beløb, Han Solo nu skylder Hutt-familien (med renter, da han stadig ikke har betalt): 23.456,98 credits.
At løbe gennem tunnellerne mens blaster-skud flyver omkring ham, indtil han
gemmer sig i et rumskib og besvimer af et skud.

Skift mellem Øve-scener og Informationsscener
Da scenariet ikke har nogen fastlagt rækkefølge, er det op til spillerne at beslutte
hvornår (og hvis) de gerne vil bruge deres kontakter og baggrundsinformation. Man
kan sagtens spille hele scenariet og lave et godt stykke uden nogensinde at undersøge
noget fra spilpersonernes baggrunde, hvis man har lyst. Andre hold vil måske hellere
gå op i baggrundene, og har brug for noget støtte til at få Øve-scenerne sat i gang.
Du må afgøre som spilleder hvad der virker bedst med din gruppe—hvor meget skub
skal de have, og i hvilken retning? Husk også at I ikke behøver at dykke med i alle spilpersonernes baggrunde, da det kan ende med at tage for lang tid og være for fragmenteret. I de kørte spiltest har der typisk været plads til at 2-3 spilpersoner har fået
deres baggrunde i spil, og det virkede fint for alle.

Slutscene: Teaterfestivalkonkurrencen
Slutningen af scenariet er selvfølgelig konkurrencen—det alle har ventet på. Der skal
helst være mindst en halv time tilbage, når I kommer hertil, og gerne en hel, så sørg
for at holde tempoet indtil da.
Slutscenen indeholder følgende:
“Research”: Dette er den sidste dag i den uge, de har været der, og mens truppen
venter på, at det bliver deres tur, kan de kigge lidt på, hvad de andre grupper laver.
Lad hver spilperson beskrive noget, de har set andre gøre– de kan frit finde på hvadsomhelst, f.eks. en Twi’lek-dansetrup, en Wookie der mimer hele historien, en trup af
Ewok-skuespillere, eller andet fjol. Dette er udelukkende for sjov, og har været meget
underholdende under spiltests.
Præsentation: Efter lidt tid, er det endelig truppens tur til at opføre deres scener for
dommerpanelet og tilskuerne. Lad dem beslutte, hvilke scener de vælger. Der er ikke
tid til mere end 2-3 stykker, og hvis de har lyst til at finde på noget i sidste øjeblik, er
det okay.
Alle rebelheltene er der selvfølgelig—Luke, Han, Leia, Chewbacca, og droiderne. Smid
nogle mindre helte ind også, hvis du har lyst, f.eks. Wedge Antilles. De ser truppens
forestilling sammen med dommerpanelet– faktisk er Han Solo MED i dommerpanelet.
Reaktioner: Hvordan reagerer dommerpanelet og publikum? Vinder truppen en
præmie? Bliver de bu’et af scenen? Du og spillerne bestemmer sammen, hvad der sker.
Mød heltene: Til allersidst har spilpersonerne mulighed for at tale kort med heltene.
Lad evt. De andre spillere spille heltene på skift. Luke kan mærke at Shogas er Jedi, og
tilbyder ham en plads i det nye Jedi-akademi. Tager Shogas imod tilbuddet?
Epilog:
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Slut scenariet af med at snakke om, hvad der sker bagefter, med truppen og dens
medlemmer. Får A1 nogensinde sin hukommelse tilbage? Finder Lya sin hjemplanet?
Finder Hutt-familien hende først? Afslører Korun sin hemmelighed for de andre? Du
og spillerne beslutter!

Star Wars-universet



Dette afsnit forklarer hvilken kontekst scenariet er sat i, dvs. hvad er fakta, hvad er
almindelig viden, og hvad kan man gå ud fra undervejs. Opsummer afsnittet (kort!) for
dine spillere før i begynder, og hjælp dem undervejs.

Padme Amidala døde og blev begravet kort efter Kansler Palpatine tog kontrol
over senatet



Padme var gravid, da hun blev begravet. Det er usikkert, hvem faderen var,
men mange rygter siger, at Padme havde et tæt forhold til Anakin Skywalker



Palpatine beordrede drabene på Jedi-ordenens medlemmer, og der er mange
rygter der siger, at Anakin Skywalker personligt dræbte børnene i Jedi-templet.



Anakin blev Palpatines Sith-lærling og fik navnet Darth Vader kort før Republikkens fald.



Hvis nogen begynder at diskutere, hvad der egentlig er kendt viden, så gør denne tvivl
til den del af scenariet, og spil på det, hvis muligt. Hvis I VIRKELIG har brug for at
blive enige, er det dig som spilleder, der bestemmer, ud fra hvad der giver mest mening for scenariet.

Kejser Palpatine påstod at Jedi-ordenen planlagde at kuppe senatet, og det var
derfor, han måtte sætte hårdt ind. Mange mener, dette var en løgn, der blot
blev brugt som undskyldning. Andre mener det var sandt, og andre igen at det
er ligemeget.



Anakin Skywalker fik to børn, Luke og Leia, kort før han faldt til den Mørke
Side. Dette er først for nyligt opdaget og meddelt af Luke Skywalker, og er derfor stadig et chok for mange.

Hovedregel: Hvis noget står beskrevet som fakta i scenariet, så er det fakta. Alt andet
er åbent for fortokning!

Galaksen lige nu

Det første, I skal gøre er at glemme alt hvad I måtte have hørt, læst eller spillet, som er
ud over de 6 film. Dette scenarie prøver ikke at være konsistent med evt. bøger, spil,
TV-serier eller andet, så der kan sagtens være ting i scenariet der er i modstrid med
kilder, der ellers betragtes som “kanon”.
Siden scenariet primært handler om at finde på ting (undersøge, spekulere og danne
egne teorier), er der intet rigtigt eller forkert, når spillerne finder på noget. Visse ting
er kendte fakta, men selv da kan man jo stille spørgsmål ved det, siden man ofte kun
har andres ord for det.

Rebelkrigene (den gamle trilogi—IV-VI)
Forestil dig at se de gamle film, men kun de scener, hvor Luke, Leia, eller andre af rebel-heltene er til stede. Forestil dig så at du faktisk ikke har set scenerne, men kun hørt
nogen genfortælle, hvad rebellerne fortalte det skete. Og at det primært er Han og
C3P0, der har fortalt historierne, siden de er de mest snakkesalige... Dette er hvad spilpersonerne ved om begivenhederne under rebellernes kamp mod Kejseren, og om
Lukes historie.
Udover det er der masser af historier og rygter fra overlevende imperielle soldater,
rebelpiloter, mekanikere, bartendere og alle mulige andre, som har været bare en
smule i nærheden af begivenhederne. Disse historier og rygter bekræfter nogle gange
den officielle historie, og nogle gange modsiger de den.

Imperiets fødsen (den nye trilogi-I-III)
Fra de nye film er det kun de ting, der i filmene kan betragtes som fakta, der i scenariet
er fakta. Mange ting er sløret af hemmeligheder, løgne, forvirringer, og af det faktum,
at mange af de involverede nu er døde (f.eks. de fleste Jedi). Her er nogle eksempler på
kendte fakta– brug jeres sunde fornuft og hvad der passer ind til at finde på mere:
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Det er næsten et år efter Kejserens død. I det meste af galaksen fejrer folk Imperiets
fald, og ser Rebelalliancen som helte og frihedskæmpere. I andre områder er folk stadig loyale mod Imperiet, og ser rebellerne som terrorister og ballademagere. Og nogle
steder er folk temmelig ligeglade med, hvem der bestemmer—hverdagen er den
samme uanset hvad, og galaksens regering er for langt væk til at gøre en forskel.
Selvom Kejseren og Vader er døde, og store dele af dem imperielle hær overvundet, er
kampene ikke helt forbi. Imperielle tropper har stadig baser spredt rundt i galaksen,
især tæt på Kernen og Coruscant, og de sætter konstant angreb ind mod rebellernes
skibe. Det er klogest at undgå disse områder...
I nogle dele af galaksen har Imperiets kollaps ledt til kampe mellem lokale gangsterbosser og andre som er styrtet til få at fylde hullet i magtstrukturen. Disse områder er
ustabile, og kan være usikre at rejse i.

Omrejsende teatertrupper
Omrejsende teatertrupper har altid været meget populære. Nær galaksens Kerne, i de
mere avancerede samfund, tjener trupperne primært som underholdning, og har ofte
meget ekstravagante sceneshows, mange optrædende, og et højt budget.
I de fjernere dele af galaksen bringer trupperne ikke blot underholdning, men også
nyheder og historier til områder, hvor langdistancekommunikation ikke altid er dækkende eller pålidelig.

Selvom konkurrencen er hård, også i disse fjerne egne, er det stadig muligt at leve af at
være skuespiller– selvom betaling ikke altid foregår i penge eller andre hårde værdier,
men ofte i mad eller lokale værdigenstande.
Små trupper i de yderste områder (som f.eks. spillernes trup, Ensemblet) har ofte få
skuespillere, og spiller på primitive scener med begrænset teknologi, så kreativiteten
er høj, når det kommer til casting, rekvisitter, opsætning o.l. Det er helt normalt at se
kvinder spille mænd og omvendt, eller Luke blive spillet af en blæksprutte på ben.
Mange i disse isolerede systemer har alligevel ingen idé om, hvordan rebellernes helte
ser ud, så de er ligeglade, bare historien er god.
Ensemblet rejser mest i Ydre og Midterste Ring, og prøver at komme så vidt omkring
som muligt.

Teaterfestivaller
Både før og efter Imperiets tid har festivaller været en populær begivenhed, med større
og mindre festivaller afholdt årligt i forskellige dele af galaksens Kerne og Midterste
Ring. Nogle har haft bestemte temaer, som dette års, og alle har været velbesøgte. I de
senere år under Kejserens styre har de mange sammenstød mellem imperielle tropper
og rebeller gjort rejser usikre, og mange festivaller har været aflyst.
Denne festival er den første store teaterfestival efter Imperiets fald, og den første til at
fejre rebelalliancens sejr.

Folk og steder
Imperiet
Det Galaktiske Imperie var den galaktiske regering der blev etableret af Overkansler
Palpatine til at erstatte den Galaktiske Republik (som havde varet over 25.000 år) og
bringe galaksen under Sith-fyrsternes magt.
Mange folk, inklusive mange senatorer, støttede begejstret det nye Imperie, primært
på grund af den meget uro og vold, der havde plaget galaksen så længe. Dannelsen af
Imperiet blev forberedt allerede under Palpatines tid som kansler, og alle potentielle
trusler blev elimineret under Klonkrigene; derfor blev overgangen fra republik til kejserrige forholdsvis jævn.

Rebelalliancen
Rebelalliancen er en løs sammenslutning af grupperinger fra forskellige planeter,
planetsystemer og sektorer, dannet med det formål at bringe republikken tilbage og
vælte Palpatines kejserdømme.
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Rebelkrigene/Den Galaktiske borgerkrig
En større konflikt udkæmpet primært mellem Imperiet og Rebelalliancen. Grundlaget
for konflikten kan spores tilbage til det galaktiske senat, lige før Palpatine overtog
magten, og krigen brød for alvor ud 20 år senere, da en kerne af rebelledere udstedte
Deklarationen om Oprør. Adskillige borgere i Imperiet støttede kejseren på trods af
hans uhyrligheder, da minderne om separatisternes hærgen under klonkrigene gjorde,
at folk var modvillige mod at støtte oprørsplanerne.

Galaksens Kerne og Coruscant
En ældgammel region. Planeterne i Kernen af galaksen er nogle af de mest berømte,
veludviklede, velkendte og tættest befolkede. Den Galaktiske Republik og alle andre
galaktiske regeringer er blevet født i Kernen, og har spredt sig herfra. Coruscant har
været galaksens kapital både under republikken og Imperiet, og er et af de største
Kerne-samfund.

Indre Ring (og omkringliggende områder)
Udenfor Kernen ligger en række territorier, som langsomt er blevet koloniseret af
Kerne-civilisationerne i takt med, at befolkningerne voksede. Samfundene her er derfor på samme niveau som Kernen, blot yngre og mere selvstændige. Loyalitet mod
Rebellerne eller Imperiet varierer fra et system til det næste, så det kan betale sig at
være forsigtig...

Midterste Ring
Med færre naturlige resourcer, og derfor en mindre befolkning end mange af naboregionerne, er Midterste Ring en barsk region, hvor indbyggerne arbejder hårdt for det,
de har. Adskillige planeter har alligevel opbygget imponerende økonomier trods de
svære vilkår, blandt andet hjulpet af pirater og smuglere, som ofte gemmer sig i disse
relativt uudforskede områder langt fra hovedhandelsruterne.

Ydre Ring
Territorierne i Ydre Ring er de mindst koloniserede og udforskede områder af galaksen, inden man kommer til de Ukendte regioner. Det er den største region i galaksen,
og kan sammenlignes med fortidens Vilde Vesten, med både pioner-ånd, primitive
samfund, og lokale bander, der vokser sig alt for store. Her skal man virkelig kende
vejen og de lokale godt. Tatooine ligger i Ydre Ring, ikke langt fra en af de større handelsruter i området.

Handout-afsnit

Foromtale

Siderne i dette afsnit er unummererede. Her er et overblik over indholdet:

“Altså, jeg har hørt at Greedo skød først, ikke Han”.

Foromtale: Kan deles ud til spillere som gerne vil læse den igen.

”Kan vi få det bekræftet? Tage til Tatooine og snakke med folk i baren, som måske
har set det?”

Opvarmningsøvelser: Brugt til opvarmning inden scenariet. Nogle af øvelserne skal
klippes ud og gives til spillerne.
Bipersoner: Beskriver bipersonerne. Nogle af dem kan spilles af spillerne i Informationsscenerne.
Spørgsmål og ideer til stykket: In-game note skrevet af gruppen. Brugt som inspiration til spillerne. Udlever listen i starten af scenariet.
Casting Cards: Deles ud til casting for at hjælpe spillerne med at vælge en spilperson. Note: Der er to af hvert sæt—det andet kan lægges frem, så spillerne kan læse det
under scenariet som en reminder om de andre spilpersoner.
Invitation til teaterfestival: Udleveres lige før casting for at sætte spillerne i den
rigtige kontekst før de vælger en karakter.

”Jeg… kender måske nogen på Tatooine… Men er det virkelig det, vi vil bruge vores
tid på? Er folk ikke ligeglade med, om Han skød først eller ej?”
”Du har ret. Vi bør holde os til den scene, vi har nu, hvor vi viser at Han Solo er en
barsk smugler, og at Jabba er efter ham. Lad os øve den scene et par gange mere”.
”Undskyld hr, men kunne jeg muligvis få lov at spille rollen som Han denne gang?”
Det er næsten et år siden den modige Rebel-alliance nedkæmpede den onde Kejser
Palpatine og hans skygge, Sith-fyrsten Darth Vader. En lille teatertrup rejser rundt i de
fjerne hjørner af galaksen og opfører deres version af de episke begivenheder, da en
teaterfestival pludselig giver dem en enestående mulighed for det store gennembrud.
For at vinde den store præmie må teatertruppen grave dybt, både i deres kunstneriske
repetoire, og i deres egen, brogede fortid, for at skabe den mest underholdende,
dristige, og gribende fortolkning af den glorværdige saga om Stjernekrigen.
”I en Galakse i Nærheden…” er ikke et klassisk, plotdrevet scenarie, og du finder ingen
intense action-scener, rumskibe i kamp, eller onde skurke. Til gengæld er der masser
af sjov, teater, personligt drama, og fan-fiction.
Stikord: Teater, kunstnerdrømme, fan-fiction, sjov, drama, Star Wars. Scenariet indeholder en blanding af klassiske rollespilsscener og scener med teaterelementer, hvor
spilpersonerne bygger deres teaterstykke op.
Spillertype: Du elsker Star Wars, du har lyst til at prøve noget nyt i et velkendt univers, og kan især godt lide skuespil-aspektet af rollespil. Du har det fint med at bygge
en historie selv, og spille bipersoner i andres scener.
Spilledertype: Du kan hjælpe spillerne med at improvisere og skabe deres egen historie, og du kan holde formen i et løst struktureret scenarie. Du kan balancere NPCrollerne, så de understøtter og skubber spillet undervejs.
Nødvendig Star Wars-viden? Medium. Hvis din familie synes, du ved alt om Star
Wars, men du godt ved, at det gør du ikke, så er det fint. Hvis du faktisk ved alt om
Star Wars, skal du muligvis have slettet noget af din hukommelse først…
Nødvendig teater-viden? Ingen.

Opvarmingsøvelser

Search your feelings

Total tid: 30 min. Den sidste øvelse (“Search Your Feelings”) er den vigtigste—I kan
skippe de andre eller finde på andre øvelser selv, hvis I synes.
Formålet med opvarmningen er at få spillerne til at føle sig trygge ved at spille skuespil
for og med hinanden. De får også en ide om, hvad der skal ske i Øve-scenerne.
Opvarmningen giver dig og spillerne også et indtryk af , hvem der ved hvad om Star
Wars, og hvilken type spillere gruppen består af. Dette kan hjælpe under uddeling af
roller bagefter.

Walk like…
Spillerne går rundt i rummet som forskellige karakterer fra Star Wars, og genskaber
deres bevægelser. Spillederen fortæller, hvilke karakterer, de skal spille. Brug kun et
par minutter i alt på dette for at få spillerne fysisk i gang.

Denne øvelse skal laves til sidst, og udføres som en gruppe. Det er den mest vigtige, så
brug mest tid på den. De andre opvarmningsøvelser er til den fjollede side; denne er
mere om følelser og drama, og om at arbejde sammen om at skabe en scene.
Hvordan gør man: Vælg en scene fra en af filmene, eller find på en selv, og øv den
igennem et par gange. Fokuser på samarbejde, feedback, struktur, og lad være med at
fokusere på, om folk kan huske replikkerne—dette er en fortolkning, ikke en præcis
reproduktion.
Eksempel: Luke fortæller Leia at de er bror og søster, og at Vader er deres far. Hvordan reagerer Leia? Prøv et par varianter, hvor hun enten er vred (over ikke at kende
sandheden), glad (for at have fundet sin bror), bange, eller hvad I finder på.

Lydeffekter er absolut tilladt!

Eksempel: Vader er blevet vred på en stakkels Imperiel soldat, og bruger Kraften til
at kvæle ham for øjnene af hans venner. Hvordan reagerer de? Tør nogen prøve at
stoppe ham? Hvad gør de bagefter?

Karakterer/væsner/andet—find selv på flere:

Eksempel: Hvad gruppen finder på...



Ewoks



C3P0



Darth Vader



R2D2



The Emperor



Yoda



Jabba



Jedi og Sith i en lyssværdsduel



Jedi og storm troopers i kamp

Let’s BLOW this thing!
Genskab destruktionen af den første Dødsstjerne—foregår ved at løbe rundt i rummet
og lege X-wings og TIE fighters.
Luke og de andre rebeller prøver at flyve hen og skyde deres missiler ned i skakten, og
Darth Vader prøver at skyde dem ned. Nogen kan spille den eksploderende Dødsstjerne :-)
Brug kun et par minutter på dette.

Brug Øve-scene-kortet som guide—dette skal også bruges i Øve-scenerne bagefter.

Klip ud i to og giv en del til hvert par spillere

Igen, men med mere...

Igen, men med mere...

Del spillerne op i to. Hvert par spillere får denne tekst til brug under øvelsen. Spillerne
styrer selv øvelsen.

Del spillerne op i to. Hvert par spillere får denne tekst til brug under øvelsen. Spillerne
styrer selv øvelsen.

Sig de samme linier igen og igen, men med forskellige følelser. Giv konstruktiv feedback til hinanden, og skift undervejs.

Sig de samme linier igen og igen, men med forskellige følelser. Giv konstruktiv feedback til hinanden, og skift undervejs.

Følelser: Glæde, vrede, skuffelse, frygt, sorg, had...

Følelser: Glæde, vrede, skuffelse, frygt, sorg, had...

Prøv også at underspille (“Forresten, jeg er din far”. “Nå...”)

Prøv også at underspille (“Forresten, jeg er din far”. “Nå...”)

Eller overspille (“JEG ER DIN FAR! HØRER DU MIG??!!! DIN FAR!!!)

Eller overspille (“JEG ER DIN FAR! HØRER DU MIG??!!! DIN FAR!!!)

Replikker (vælg ud, og find evt. på andre selv)

Replikker (vælg ud, og find evt. på andre selv)

“Er du ikke lidt lille for en storm trooper?”

“Er du ikke lidt lille for en storm trooper?”

“Har du aldrig hørt om Tusindårsfalken?”

“Har du aldrig hørt om Tusindårsfalken?”

“Brug Kraften, Luke!”

“Brug Kraften, Luke!”

“Hjælp mig, Obi-Wan Kenobi! Du er mit eneste håb!”

“Hjælp mig, Obi-Wan Kenobi! Du er mit eneste håb!”

“Leia! Leia er min søster!”

“Leia! Leia er min søster!”

“Gransk dine følelser—du ved, det er sandt”

“Gransk dine følelser—du ved, det er sandt”

“Jeg elsker dig” “Jeg ved det”

“Jeg elsker dig” “Jeg ved det”

“Jeg ser frem til at færdiggøre din træning. Med tiden vil du kalde *mig* din Mester”

“Jeg ser frem til at færdiggøre din træning. Med tiden vil du kalde *mig* din Mester”

Bipersoner

(Klip ud, hvis en spiller skal spille denne rolle)

Reporteren—Teeras Dell

Senator Bakor Raxi – Shogas’ ven

(Note: Spillederen skal spille denne rolle, da han optræder mange gange)

Senator Raxi har arbejdet i senatet siden før Palpatine tog magten i galaksen. Hun
representerer det forenede planetsystem Kampes-Spoor, en union af 5 planeter, 3
månekolonier, og et mindre antal rumstationer.

Reporter Teeras Dell fra det Galaktiske Nyhedsnetværk er en meget entusiastisk, hårdtarbejdende journalist, som er på vej opad i branchen. Han synes, at Teaterfestivalen
er spændende, og han er glad for at dække den. Han ville have elsket at dække Rebelkrigene, men han var for ung til at blive sendt i marken, og sad i stedet derhjemme i
studiet på Coruscant og lavede baggrundshistoier.
Teeras Dell er lille og slank. Han har rød hud, blå øjne og grønt hår, der står op i spektakulære totter. Hans look er meget typisk for en celebrity-reporter, med et velsiddende jakkesæt af et skinnende, gråt stof, og iøjnefaldende øreringe af sølv. Han smiler
en masse, og har et særligt intenst blik til de dybdeborende spørgsmål.
Teeras vil gerne dække så mange aspekter som muligt af Festivalen. Han er især interesseret i at fortælle en historie om det romantiske liv på farten for en lille teatertrup,
hvem de er, og hvad der inspirerer dem.
Teeras dukker op lige efter truppen er ankommet til Festivalen for at lave et indledende interview. Han vil gerne følge truppen i alt, hvad de laver, og stille spørgsmål og
komme med kommentarer når som helst han kan slippe afsted med det. Han er
venlig, snakkesalig, og insisterende. Han vil dog lytte til truppen og respektere det,
hvis de beder ham holde sig væk.
Ideer til interview-spørgsmål (find endelig selv på andre/flere). Målet er at få spillerne
til at grave i deres spilpersoner efter svarene. Stil dem til gruppen, eller til de enkelte,
som de passer bedst.



Hvad håber du/I at få ud af Festivalen?



Hvilken scene vil du/I helst have med i jeres stykke?



Hvad er det sværeste for dig/jer at spille?



Hvad husker du/I bedst fra da Kejseren tog magten og Republikken faldt?



Hvordan blev dit/jeres liv ændret af Imperiets styre?



Hvornår hørte du/I først om Rebelalliancen? Hvad husker I bedst?



Hvor var du/I, da du hørte at Kejseren var faldet? Hvordan reagerede I?



Hvordan bruger du/I jeres personlige oplevelser i jeres stykke?

Kambes-Spoor består overvejende af mineplaneter med meget lidt landbrug, og har
altid været stærkt afhængig af galaksens handelsruter for at overleve. Derfor har systemet følt sig nødsaget til at støtte Palpatine, bange for hvad der ville ske, hvis de satte
sig imod. De fleste af systemets indbyggere har dog fra starten været frastødt af Imperiets brutale styre, og fejrede det med stor glæde, da Palpatine faldt.
I det skjulte har Kambes-Spoor støttet Rebelalliancen fra starten, ved at sende forsyninger af råvarer til deres rumskibsværfter så ofte det var muligt. Raxi er stolt af deres
støtte, men skammer sig over, at de ikke kunne gøre mere.
Raxi og Shogas
Raxi har rejst på flere (mindre) diplomatiske missioner med Shogas som livvagt, og de
kom godt ud af det med hinanden. Hun bliver virkelig glad for at se ham, og meget
overrasket over, at han er i live—hun troede, han døde under Ordre 66 eller den efterfølgende Jedi-jagt. Hvis Shogas ikke gør noget for at stoppe hende, vil hun selvfølgelig
komme til at afsløre, at han er Jedi. Shogas ved også godt, at han ikke er en særlig
stærk Jedi.
Informationer
Raxi kan fortælle truppen at hun er sikker på, at Anakin Skywalker havde et forhold til
Padme Amidala—alle så dem kramme og kigge længselsfuldt efter hinanden, og hun
hørte rygter om, at de blev gift på Naboo. Men Padme var jo gravid, da hun blev begravet, så hun kunne vel ikke have været deres mor...
Udseende
Senator Bakor Raxi er lille og tæt, med fin, lys pels på krop og ansigt. Hendes ansigt er
menneskelignende, med lidt længere ører, hvis bevægelser afspejler hendes tale og
følelser. På hovedet har hun mørkere, længere pels, som ligner hår. Hendes øjne er
brune, og større end menneskers.

(Klip ud, hvis en spiller skal spille denne rolle)

(Klip ud, hvis en spiller skal spille denne rolle)

Rebeller – Koruns venner

Hutts delegation – Lyas fjender

Da Korun og nogle af hans venner sluttede sig til Imperiets flåde, var der andre fra
hans hjemby som gik i den modsatte retning og meldte sig under de lokale modstandsgrupper der senere ville blive en del af Rebelalliancen. Nogle af dem er selvfølgelig til
stede ved Festivalen for at fejre deres sejr.

Et medlem af Hutt-klanen har besluttet at tage til Festivalen. Man kan se ham flyde
rundt på festivalpladsen i sin svæve-stol, med et hav af slaver og tjenere omkring sig.

Kimro og Hebca, piloter i Rebel-styrken, er begge meget stolte af deres bidrag til
sejren over Imperiet. De har været i en masse af de efterfølgende kampe med de sidste
af Imperiets tropper, og de er stadig høje på krig. De bærer naturligvis deres slidte
Rebeluniformer hele tiden, og nyder den opmærksomhed, et par kønne, unge helte får.
De ved godt, at Korun har kæmpet på Imperiets side, og hvis de møder ham, vil de se
ham som en fjende, med mindre de får en meget god forklaring. De vil højst
sandsynligt starte et skænderi med Korun om, hvorfor han gjorde hvad han gjorde,
men med nogen overtalelse kan man få dem til at falde ned, og måske fortælle om
nogle af de ting, de har oplevet under krigen.
Udseende
Kimro er en høj, bred mand først i 20erne, med klare, grønne øjne, og krøllet, mørkerødt hår. Hans stemme er dyb og fast, og han smiler en masse. Især når han fortæller
historier om, hvor fantastisk Rebelalliancen er.
Hebca er en middelhøj kvinde med blå øjne og lysebrunt hår. Hun er køn, men ikke så
iøjnefaldende som Kimro. Hun taler også mindre end ham, men er mere intens, når
hun taler. Hun er den af dem, der er mest vred på Korun.

Ud fra hans hudfarve og markeringer på slaverne kan Lya genkende ham som en fra
Jabba’s klan—måske hendes formelle nye ejer?
Zibrak the Hutt er fra en fjern gren af Jabba’s klan, og har faktisk ikke noget direkte
krav på Lya, men hvis han finder ud af, hvem hun er, vil han sikkert forsøge at tvinge
hende med tilbage til klanen. Han vil dog ikke gøre for meget besvær ud af det—hun er
trods alt bare en slave, og han er ikke på hjemmebane, så han vil ikke skabe problemer
for sig selv.
Hvis Lya snakker med nogle af Zibrak’s folk og tilbyder dem en belønning, kan de
finde ud af, hvilket slavemarked hun blev købt fra i sin tid—dette kan måske bringe
hende lidt tættere på at finde sin hjemplanet. De kan selvfølgelig også bestikkes til at
glemme, at de har set hende...

Indhold af C3-A1s hukommelsesceller

Sig mig, er det ikke...?

(Klip ud i stumper og giv til A1s spiller som du synes det passer ind)

(Klip disse tekster ud og giv til spillerne, hvis du lader spilpersonerne se nogen, de
kender. Du kan også sige det til dem, enten åbent eller på tomandshånd).

Fakta (kan evt. gives i en samlet klump, hvis de får repareret A1s hukommelse)



Du var Jabba the Hutts protokol-droide, indtil Jabba blev sur på dig over et
eller andet, og erstattede dig med C3P0



Du blev hårdt skadet, da Jabba kasserede dig, og du blev smidt i en skraldedynge. Nogen fiksede dig nok til at du kunne gå rundt og lave småopgaver.



Du var den droide, som indregistrerede Lya som slave i Jabbas palads, da hun
ankom. Du har set hende danse flere gange.



Du var der, da Luke og Leia kom for at redde Han Solo. Du så bl.a. Leia og Han
blive afsløret af Jabba, og du så også Lukes kamp mod rancoren.



Da Jabba blev slået ihjel, var du i Jabbas palads, hvor kaos brød ud. Alle begyndte at skyde på hinanden, og du prøvede bare at slippe væk. Til sidst havnede du i et tilfældigt skib, hvor du blev kortsluttet af et blaster-skud.

Minder (kan klippes ud og gives enkeltvis)



Du husker Lya, der danser. Rummet er mørkt og ildelugtende, og fyldt med
sære væsner. Der er mange lyde—musik, tale, skænderier, latter.



Du husker C3P0 og R2D2, der snakker sammen. Du husker ikke om hvad, men
de nævner Luke flere gange. I baggrunden høres Jabbas dybe, gurglende latter.



Du husker præcis, hvor meget Han Solo nu skylder Hutt-familien (med renter,
da han stadig ikke har betalt): 23.456,98 credits.



Mindet om at løbe gennem en labyrint af tunneller, mens blaster-skud flyver
omkring dig. Du er bange. Du gemmer dig i et rumskib, men et vildfarent skud
kortslutter dine kredsløb, og du besvimer.

Senator Bakor Raxi (Shogas)
Du ser et rumskib, som du ved tilhører en gammel ven—senator Bakor Raxi. Senator
Raxi har arbejdet i senatet siden før Palpatine tog magten i galaksen. Hun representerer et mindre planetsystem ved navn Kampes-Spoor. I har rejst på flere diplomatiske missioner sammen, og kom godt ud af det med hinanden. Du har ikke set hende i
over 20 år.

En Hutt og hans følge (Lya)
Du ser en stor gruppe af tjenere og slaver, og i midten af flokken en svævestol med en
Hutt. Du kan se på hans hudfarve og markeringerne på hans slaver og tjenernes tøj, at
det er en fra Jabba’s klan, men du ved ikke hvem—du kender ikke detaljerne i hans
familie. Det er muligt, at denne Hutt juridisk set er din nye ejer... De har ikke set dig
endnu.

Bekendte hjemmefra (Korun)
Du ser et par bekendte fra din hjemplanet, Hebca og Kimro, som sluttede sig til rebellerne for nogle år siden. De er nogle år yngre end dig, men du har mødt dem nogle
gange, og de ved også, hvem du er. Og de kender sikkert din baggrund i Imperiets
hær... De har ikke set dig endnu.

Klip ud og brug disse til Øve- og Informationsscener — Øve-scene-kortet skal også bruges under opvarmning

En linies opsummering af kernen i scenen

Nøgleelementer i Øve-scener:


En klar slutning—hvornår slutter scenen?





Hvem spiller med, og hvem instruerer?

Hvad er de vigtigste ting at vise publikum? Følelser,
centrale begivenheder, fed action...



Øve-scene-kort

Gå ikke i flere detaljer end ovenstående—improviser
resten indtil det virker.

Nøgleelementer i Informationsscener:

Hvad bliver fortalt—hvad er den vigtigste information?

Hvad er scenens stemning, og hvilke følelser vil
hovedpersonen have i spil?

Er der action, kampe eller lignende, der skal koordineres?
Brug ikke for lang tid på at planlægge i detaljer—få
nøgleelementerne på plads, og improviser resten.

Informationsscene-kort

Spørgsmål og ideer til stykket
(Kan vi finde informationen? Ellers bare diskuter
og lav en scene om det)




Hvem var Luke og Leias mor? Anakin var vist
meget tæt på Padme Amidala, men kan det
være hende?
Hvordan faldt Anakin til den mørke side?
Hvad gjorde Obi-Wan da han fandt ud af det?



Sith-fyrsterne—hvordan er de? Hvordan er forholdet mellem mester og lærling?



Rygterne siger at Luke og Leia kyssede før de
fandt ud af, de var bror og søster. Er det for
meget at lave en scene om det?



Mange Bothans døde for at få planerne over
Dødsstjernen bragt til Alliancen—can vi fortælle
en historie om dem, de skjulte helte?

Hvad med en scene om almindelige borgeres liv,
påvirket af krigen? En planet hærget af krig? Nogen, der har mistet familie på Alderaan? Nogen, der
er afhængige af smuglervarer?




Da Lando Calrissian forrådte Han Solo. Lando
er en helt nu, så er det en god idé at fortælle den
historie? Måske fokus på hans frygt for Vader
og Imperiet i konflikt med hans venskab med
Solo?



Første kamp mellem Luke og Vader—kan vi
bringe den noget nyt? Hvad med at vende rollerne om, så det er Luke, der fortæller Vader
sandheden—”Jeg er din søn!” - ville det virke?



Hvad hvis det ikke var Vader, der dræbte Kejseren? Hvis det var Luke, der gav efter for den
Mørke Side og slog dem begge ihjel? Det ville
være en fantastisk scene!

Andre ideer: Leia reddet fra Dødsstjerne og første møde med Luke, Han Solo i Jabba’s palads, Republikken og Jedi-ordenens fald, Luke’s Jeditræning...


Casting Cards: Der er to kopier af disse. Klip et sæt ud til Casting, og lad det andet ligge fremme, så spillerne kan kigge på det under scenariet.

Udseende/race

Navn: Korun Kakpe (Korun) – Leder af Ensemblet
Baggrund
Efter en hektisk tid, som ikke rigtig førte nogen vegne,
Mand i 40’erne, slidt udseende, ofte med rynkede bryn. Når
kastede du dig en dag over teater. Inden du så dig om, rej- du en gang imellem smiler, mener du det. Folk omkring dig
ste du igennem galaksen som skuespiller og teaterleder, og arbejder hårdt for at se dig smile.
det går bedre end du havde turdet håbe på.

Hvordan andre ser dig

Denne Star Wars scene ville være din favorit

Alvorlig, beslutsom, engageret. Du tager dig meget af de andre i truppen, men jeres optræden er mere vigtig. Du kræver
meget af alle, inklusive dig selv, og du skubber alle lige til grænsen. Du har et temperament, men det løber sjældent af med
dig.

Hvordan kom du med i truppen?
Det var dig, der dannede truppen!

Hvilke roller spiller du?
Vader. Yoda. Obi-Wan. Jabba. Autoritetsfigurer passer
godt til dig, men du føler dig også fastlåst af dem.

Hvor Yoda træner Luke, og siger “Nej. Forsøg ikke. Gør…eller
gør ikke. Der er ikke noget forsøg”. Hvis bare alle ville følge
dette råd…

Hvad er vigtigst: Kunst – Sandhed – Underholdning – Drama
Jeg skal hele tiden udfordre mig selv og publikum, og ikke sidde fast.

Baggrund

Udseende/race

Navn Shogas Si Angharad (Shogas)

Alt gik fint, indtil skæbnen en dag vendte sig imod dig, og
du måtte flygte. Efter mange år i skjul på fjerne planeter er
du langsomt på vej tilbage til verden gennem teater.

Mirialan – menneskelig, med mørkegrøn hud og mange tatoveringer i ansigt og på arme. Høj og tynd, men ser stærk ud.
Tykt, grånende hår og et skarpt skåret gråt skæg. Brune, bekymrede øjne.

Hvordan andre ser dig
Venlig, men lidt sær. Bange for skygger, andre ikke kan se. Du er meget intens på scenen, men holder stadig noget tilbage.
Du siger ofte sære ting på underlige tidspunkter, som om du ser verden på en anden måde end andre.

Hvordan kom du med i truppen?

Luke øver sig mod kamp-dronen og føler Kraften for første
gang. Magien i det øjeblik rammer noget dybt indeni.

Denne Star Wars scene ville være din favorit

Efter at have set en optræden, vidste du at du måtte være en del af det. Også selvom du måtte tage en chance og løbe en
risiko. Du overtalte truppen til en casting, og fik, bl.a. ved hjælp af dine evner som stage fighter, overbevist dem til at lade

Hvilke roller spiller du?
Mest Luke. Nogle gange bruger I skygger, spejle og projektorer i kombination, så du kan spille Vader og Luke på
samme tid i fantastiske lyssværdkampe. Det er det bedste.

Hvad er vigtigst: Kunst – Sandhed – Underholdning – Drama
Vi har en forpligtelse overfor vores publikum til at finde og vise den sande historie.

Casting Cards: Der er to kopier af disse. Klip et sæt ud til Casting, og lad det andet ligge fremme, så spillerne kan kigge på det under scenariet.

Baggrund
Hybrid-droide – mest protokol, men med andre droid-dele
blandet ind. Mat sølv med mørkere markeringer. Dit ansigt er
en smule mere blødt og udtryksfuldt end andre modellers.

Udseende/race

Navn: C3-A1 (A1, eller “Awon”)

Protokol-droide som arbejdede for en eller anden vigtig
person – kan ikke huske hvor. Blev fanget i krydsild og
senere lappet sammen af Lya, som nu er din ejer.

Hvordan andre ser dig
Du taler meget, og er ofte lidt for meget – skal du optræde HELE tiden? Du er god til alle droid-opgaver – du taler 573.405
sprog, har enorm hukommelse, og en smule mekaniker- og kamp-droide-funktioner.
Du ser ting fra et andet perspektiv end de andre, hvilke nogle gange er irriterrende, men ofte meget nyttigt.

Hvordan kom du med i truppen?

Denne Star Wars scene ville være din favorit

Lya er jo din ejer, så du må følge med hende, og det er helt fint. I har været hos truppen i et års tid nu, og du er faktisk ret
glad for at være en del af det hele.

Hvilke roller spiller du?
C3P0, selvfølgelig, også storm troopers. Vader, men ikke i
kampscener (din stage fighting er…ikke god). Du er også
meget god til lydeffekter.

Scenen hvor C3P0 fortæller hele historien til Ewoklandsbyen, som lytter tryllebundet til hvert ord og lyd. Hvor
må det føles fantastisk…

Hvad er vigtigst: Kunst – Sandhed – Underholdning – Drama
Det største, man kan opnå, er at gøre publikum glade

Baggrund

Menneske. Blød, slank krop, langt, bølgende hår. Meget udtryksfuldt ansigt. Krop og ansigt dekoreret med tatoveringer
og implantater, der forstærker din optræden.

Udseende/race

Navn Lya L’Antewin (Lya)

Født og opvokset på en fjern planet, du næsten har glemt.
Du har været eksotisk danser på et... eksotisk sted. Så indhentede krigen dig, og du så dit snit til at komme videre i
dit liv.

Hvordan andre ser dig
Eksotisk og følelsesladet, til tider stille og tilbagetrukket. Brilliant, fængende performer. Uforudsigelig, men dybt loyal
overfor sine venner. Andre ved, de er dine venner, når du råber entusiastisk af dem, uanset hvilket humør du er i.

Hvordan kom du med i truppen?

Scenen, hvor Leia kvæler Jabba, pga. den rå, primitive styrke,
hun trækker på for at sætte sig selv fri.

Denne Star Wars scene ville være din favorit

En kontakt arrangerede et møde med Korun, og han var glad for at tilføje dig til truppen. Din nyligt anskaffede droide, A1,
viste sig at have et overraskende talent for teater, så den er også med i truppen.

Hvilke roller spiller du?
Oftest Leia, pga. dit køn og kropstype, men nogle gange
bytter du med Shogas, og spiller Luke. Du ville elske at
spille Vader...

Hvad er vigtigst?: Kunst – Sandhed – Underholdning – Drama
Det er kedeligt at tage det roligt. Kun i yderpunkterne viser vi, hvem vi virkelig er.

Casting Cards: Der er to kopier af disse. Klip et sæt ud til Casting, og lad det andet ligge fremme, så spillerne kan kigge på det under scenariet.

Udseende/race

Navn: Korun Kakpe (Korun) – Leder af Ensemblet
Baggrund
Efter en hektisk tid, som ikke rigtig førte nogen vegne,
Mand i 40’erne, slidt udseende, ofte med rynkede bryn. Når
kastede du dig en dag over teater. Inden du så dig om, rej- du en gang imellem smiler, mener du det. Folk omkring dig
ste du igennem galaksen som skuespiller og teaterleder, og arbejder hårdt for at se dig smile.
det går bedre end du havde turdet håbe på.

Hvordan andre ser dig

Denne Star Wars scene ville være din favorit

Alvorlig, beslutsom, engageret. Du tager dig meget af de andre i truppen, men jeres optræden er mere vigtig. Du kræver
meget af alle, inklusive dig selv, og du skubber alle lige til grænsen. Du har et temperament, men det løber sjældent af med
dig.

Hvordan kom du med i truppen?
Det var dig, der dannede truppen!

Hvilke roller spiller du?
Vader. Yoda. Obi-Wan. Jabba. Autoritetsfigurer passer
godt til dig, men du føler dig også fastlåst af dem.

Hvor Yoda træner Luke, og siger “Nej. Forsøg ikke. Gør…eller
gør ikke. Der er ikke noget forsøg”. Hvis bare alle ville følge
dette råd…

Hvad er vigtigst: Kunst – Sandhed – Underholdning – Drama
Jeg skal hele tiden udfordre mig selv og publikum, og ikke sidde fast.

Baggrund

Udseende/race

Navn Shogas Si Angharad (Shogas)

Alt gik fint, indtil skæbnen en dag vendte sig imod dig, og
du måtte flygte. Efter mange år i skjul på fjerne planeter er
du langsomt på vej tilbage til verden gennem teater.

Mirialan – menneskelig, med mørkegrøn hud og mange tatoveringer i ansigt og på arme. Høj og tynd, men ser stærk ud.
Tykt, grånende hår og et skarpt skåret gråt skæg. Brune, bekymrede øjne.

Hvordan andre ser dig
Venlig, men lidt sær. Bange for skygger, andre ikke kan se. Du er meget intens på scenen, men holder stadig noget tilbage.
Du siger ofte sære ting på underlige tidspunkter, som om du ser verden på en anden måde end andre.

Hvordan kom du med i truppen?

Luke øver sig mod kamp-dronen og føler Kraften for første
gang. Magien i det øjeblik rammer noget dybt indeni.

Denne Star Wars scene ville være din favorit

Efter at have set en optræden, vidste du at du måtte være en del af det. Også selvom du måtte tage en chance og løbe en
risiko. Du overtalte truppen til en casting, og fik, bl.a. ved hjælp af dine evner som stage fighter, overbevist dem til at lade

Hvilke roller spiller du?
Mest Luke. Nogle gange bruger I skygger, spejle og projektorer i kombination, så du kan spille Vader og Luke på
samme tid i fantastiske lyssværdkampe. Det er det bedste.

Hvad er vigtigst: Kunst – Sandhed – Underholdning – Drama
Vi har en forpligtelse overfor vores publikum til at finde og vise den sande historie.

Casting Cards: Der er to kopier af disse. Klip et sæt ud til Casting, og lad det andet ligge fremme, så spillerne kan kigge på det under scenariet.

Baggrund
Hybrid droid – mest , men med andre droid-dele blandet ind.
Mat sølv med mørkere markeringer. Dit ansigt er en smule
mere blødt og udtryksfuldt end andre modellers.

Udseende/race

Navn: C3-A1 (A1, eller “Awon”)

Protokol-droide som arbejdede for en eller anden vigtig
person – kan ikke huske hvor. Blev fanget i krydsild og
senere lappet sammen af Lya, som nu er din ejer.

Hvordan andre ser dig
Du taler meget, og er ofte lidt for meget – skal du optræde HELE tiden? Du er god til alle droid-opgaver – du taler 573.405
sprog, har enorm hukommelse, og en smule mekaniker- og kamp-droide-funktioner.
Du ser ting fra et andet perspektiv end de andre, hvilke nogle gange er irriterrende, men ofte meget nyttigt.

Hvordan kom du med i truppen?

Denne Star Wars scene ville være din favorit

Lya er jo din ejer, så du må følge med hende, og det er helt fint. I har været hos truppen i et års tid nu, og du er faktisk ret
glad for at være en del af det hele.

Hvilke roller spiller du?
C3P0, selvfølgelig, også storm troopers. Vader, men ikke i
kampscener (din stage fighting er…ikke god). Du er også
meget god til lydeffekter.

Scenen hvor C3P0 fortæller hele historien til Ewoklandsbyen, som lytter tryllebundet til hvert ord og lyd. Hvor
må det føles fantastisk…

Hvad er vigtigst: Kunst – Sandhed – Underholdning – Drama
Det største, man kan opnå, er at gøre publikum glade

Baggrund

Menneske. Blød, slank krop, langt, bølgende hår. Meget udtryksfuldt ansigt. Krop og ansigt dekoreret med tatoveringer
og implantater, der forstærker din optræden.

Udseende/race

Navn Lya L’Antewin (Lya)

Født og opvokset på en fjern planet, du næsten har glemt.
Du har været eksotisk danser på et... eksotisk sted. Så indhentede krigen dig, og du så dit snit til at komme videre i
dit liv.

Hvordan andre ser dig
Eksotisk og følelsesladet, til tider stille og tilbagetrukket. Brilliant, fængende performer. Uforudsigelig, men dybt loyal
overfor sine venner. Andre ved, de er dine venner, når du råber entusiastisk af dem, uanset hvilket humør du er i.

Hvordan kom du med i truppen?

Scenen, hvor Leia kvæler Jabba, pga. den rå, primitive styrke,
hun trækker på for at sætte sig selv fri.

Denne Star Wars scene ville være din favorit

En kontakt arrangerede et møde med Korun, og han var glad for at tilføje dig til truppen. Din nyligt anskaffede droide, A1,
viste sig at have et overraskende talent for teater, så den er også med i truppen.

Hvilke roller spiller du?
Oftest Leia, pga. dit køn og kropstype, men nogle gange
bytter du med Shogas, og spiller Luke. Du ville elske at
spille Vader...

Hvad er vigtigst?: Kunst – Sandhed – Underholdning – Drama
Det er kedeligt at tage det roligt. Kun i yderpunkterne viser vi, hvem vi virkelig er.

Invitation
Til en Storslået Teaterfestival for at ære
vores Helte fra Rebelalliancen!
En Konkurrence med Store Præmier!
Vind Publikums Gunst!
Vind Alliancens Officielle Anerkendelse
og Certifikat!
Kun de Bedste kan vinde,
så vis os Jeres Bedste:
- Højt Kunstnerisk Niveau
- Nye Interessante Scener
- En Gribende Optræden
- Den Bedste Genfortælling af
Rebellernes Krig mod Undertrykkelse

Shogas Si Angharad
De andre ved det ikke, men du er faktisk en vaskeægte Jedi. En af de meget, meget få,
som overlevede den Store Jedi-Udrensning, da Kejseren tog kontrol over Republikken,
og din verden endte...
Da du var lille, første gang du mærkede Kraften, blev du sendt til Jedi-templet på Coruscant for at træne. Din familie ventede meget af dig, og du gjorde dit bedste—det
gjorde du virkelig! Men Kraften var ikke med dig, og dine evner steg aldrig over det
helt basale ynglinge-niveau.
Misundelsen rev i dig, men efterhånden lærte du at overvinde din skuffelse og leve
med de evner, skæbnen havde tildelt dig. Du havde nemt ved at få venner, dengang
som nu, men dine Jedi-venners liv tog altid andre retninger end dit, som deres evner
voksede, og dine forblev de samme. Du blev lærer for ynglingene på Jedi-akademiet,
og rejste også rundt i de fjerne hjørner af galaksen, dels som livvagt for mindre vigtige
senatorer, dels for at lede efter nye potentielle Jedi.
Dine hyppige rejser, og dine begrænsede Jedi-evner, reddede dit liv da Kejseren aktiverede Ordre 66 og begyndte massemordet på Jedi-ordenen. Du var langt væk da
ordren kom, og ingen havde gidet sende en militæreskorte med, så der var ingen i nærheden til at slå dig ihjel. Fra en fjern planet på den anden side af galaksen, følte du
dødsskrigene fra millioner af Jedi flå i din sjæl. Det var, tragisk nok, den stærkeste
forbindelse med Kraften du nogensinde har følt.
Du flygtede og skjulte dig, så hurtigt og så langt væk som muligt. Ingen Jedi-træning
kunne overvinde din rædsel da Jedi-jagten fortsatte, og du rystede af skræk i dit fjerne
skjul, når du hørte rygter om, hvordan den grusomme Darth Vader finkæmmede det
ene system efter det andet, og slagtede de Jedi, der havde overlevet Ordre 66. Du
kunne næsten ikke tro på, at det var Anakin Skywalker—hvordan kunne han forråde
jer alle sådan?
De næste 20 år tilbragte du på planeter så langt fra Imperiets tropper som muligt. Du
hørte om Rebelalliancen, og heppede på dem af hele dit hjerte, men du var for bange
til at stå frem, selv da du hørte om Kejseren og Darth Vaders endeligt. Du tænkte over,
om Anakin nogensinde fortrød det valg, han traf dengang for mange år siden...
Hvordan kom du med i truppen:
Da du en dag for omkring et halvt år siden så Ensemblet optræde med deres gengivelse
af den episke saga om Rebel-krigen, vidste du, at du måtte være en del af det. Udover
hvad du så og hørte, følte du for første gang i lang tid Kraften i dig mens historien foldede sig ud—historien om Lyset, der rejser sig når alt håb synes ude, for at knuse den

mørke ondskab, der havde dræbt alle dine venner. Du følte dig lettet for den tyngende
frygt, der havde styret dit liv så længe, og du følte håb.
Da du talte med truppen og deres leder, Korun, efter forestillingen, må lettelsen og
håbet have givet dine ord vinger, for det lykkedes dig at overtale dem til at tage dig
med. Du havde ingen erfaring med skuespil, men du var engageret, og en god stagefighter, og det var åbenbart nok.
Et øjebliks svaghed fik til til at skjule at du er en Jedi. Du var bange for, at nogen
derude stadig er efter dig, og du har ikke fået fortalt sandheden endnu. Overfor de andre lader du som om, du bare spiller Jedi, og det lyssværd, du har brugt år på at skabe,
er for dem blot en rekvisit. For dig er den et symbol på det nye liv, der venter dig, hvis
du blot kunne kaste de sidste lænker af frygt af dig...
Information du har adgang til:
Du har naturligvis nogle kontakter fra Coruscant, så som senatorer, du har arbejdet
med, og folk som har arbejdet i Jedi-templet. De kunne godt gå hen og have interessant information, du ikke selv har samlet op, om Anakin, Obi-Wan og andre Jedi.
Det faktum at du er en Jedi er selvfølgelig også interessant og kan være nyttigt for
truppen—du her bare stadig bekymret for, hvad der vil ske, hvis folk finder ud af det.
Nogen, som stadig er loyal overfor Imperiet kunne finde på at angive dig, eller simpelthen slå dig ihjel. Andre kunne finde på at fortælle Luke om dig. Ville han give dig
en chance for at være Jedi igen? Eller vil han foragte dig for at være en kujon?
På trods af dine bekymringer føler du dig stærkt draget mod Kraften, og du har det
ikke godt med at lyve om, hvem du er. Truppen er dine venner, og dette kunne være
din chance for at fortælle dem sandheden.
Din race: Mirialan
Dit folk—Mirialanerne—er et meget spirituelt folk, med en stærk tilknytning til
Kraften. Hver af jeres tatoveringer (linier, trekanter og andre geometriske mønstre) er
et symbol på et mål, I har nået i jeres liv, og når I dør bliver tatoveringerne brugt til at
mindes den betydning I har haft på verden omkring jer, og på Mirialans kulturarv. I
din alder burde du have mange flere tatoveringer end du har...

Lya L’Antewin
Du kan ikke rigtig huske, hvor du blev født. Du plejede at sige til dig selv, at det var
ligemeget. Det ene sted kan være lige så godt som det næste, ikke? Du husker dog tydeligt sulten, der blev værre år for år, du husker dine familiemedlemmer, der langsomt
sygnede hen, og du husker, hvor desperat det gjorde dig.
Du var den ældste datter, og køn, så det var en oplagt udvej at sælge dig som slave.
Bare for en tid, sagde dine forældre—så snart høsten blev god igen, og de havde penge
igen, ville de komme efter dig. Det lovede de! Når du ser dig tilbage, tænker du, at du
faktisk har troet på det, i hvert fald for en tid. Men årene gik, og ingen kom efter dig.
Du blev solgt videre, og videre igen, og til sidst endte du i Hutts palads på Tatooine. Ja,
du var der rent faktisk da Luke og Leia dukkede op for at redde Han Solo! Heldigvis
var du ikke Jabbas yndlingsdanser, så du var ikke med, da Jabba og alle de andre blev
dræbt af Luke og hans venner, og det reddede nok dit liv. Men du ville have elsket at se
Jabba dø...
Da nyheden om Jabbas død nåede paladset brød kaos ud. Alle greb hvad der end var i
nærheden af værdi, og løb. Kampe brød ud i hangaren over transportmidler. Jabbas
nærmeste rådgivere var døde sammen med ham, men de næste i kommandorækken
greb hurtigt chancen for at stige i rang, og Jabbas vagter begyndte at dræbe dem, der
ikke makkede ret.
Det lykkedes dig på en eller anden måde at kæmpe dig vej til et lille transportfartøj.
Indeni fandt du en protokol-droide, skudt halvt i smadder. Du havde set droiden før,
det var vist en forhandlingsdroide eller noget i den stil. Et eller andet fik dig til at tage
den med dig, endda efter du forlod fartøjet i Mos Eisley. Med en håndfuld credits, du
havde raget til dig, og et par dansejobs bag dig, havde du lige nok til at komme væk fra
Tatooine, og blive ved med at rejse, indtil du ikke længere kunne mærke Jabbas
kvælende ånde i din nakke.
Du fiksede droiden (som viste sig at hedde C3-A1, eller bare “Awon”), men du blev
nødt til at bruge nogle lidt tilfældige reservedele fra andre droider. Awon virker fint
nok, men hans hukommelseschips er tilsyneladende blevet skadet, for han kan ikke
huske noget fra Jabbas palads. Du spekulerer over, om der mon kan være noget interessant viden gemt i hans hjerne...
Hvordan kom du med i truppen:
Da du først var tilstrækkeligt langt væk fra Tatooine begyndte du at tænke over din
fremtid. Teknisk set er du stadig Hutt-familiens ejendom—du har endda en slaveta-

tovering som bevis—men du ved ikke om de leder efter dig, og du prøver at lade være
med at tænke på det. Du vil gerne tilbage til din familie og finde ud af, om de stadig er i
live, men siden du ikke kan huske, hvor du kommer fra, er det lidt svært...
Og så mødte du Ensemblet. Du snakkede med lederen, Korun, og med dine evner som
danser var det ikke svært at overtale ham til at du skulle være med. For første gang i så
lang tid, du kan huske, føles det faktisk som om, du har et liv. Du kan virkelig LIDE at
optræde. Du kan lide de andre i truppen, og du føler dig tryg sammen med dem. Ingen
prøver længere at få dig til at gøre noget, du ikke har lyst til. Og mens du rejser, kan du
lede efter spor, der kan føre dig til din hjemplanet.
Information du har adgang til:
Gad vide, hvad der egentlig er gemt i din droides hukommelse? Der må da være noget
af interesse, måske noget om Jabba, og hvordan Han Solo pissede ham af. Du kunne
sikkert finde ud af det, hvis du fik Awon fikset hos en ordentlig mekaniker.
Din egen baggrund i Jabbas palads, og din øjenvidneberetning om hvad der skete, den
dag han døde, er selvfølgelig en god historie, som I måske kan bruge. Du ved godt, du
bør dele den med truppen, men dels vil du gerne lægge din fortid bag dig, dels er du
lidt bekymret for, at Hutt-familien finder ud af, hvem og hvor du er. De kunne måske
finde på at kræve dig tilbage—eller kræve en løsesum for at lade dig gå. Eller måske vil
de slå dig ihjel. Og de andre. Men hvad er sandsynligheden for at de vil gå så vidt?
Måske kan de andre hjælpe dig med at finde dit hjem, hvis de ved, hvad der er sket.
Måske skulle du bare fortælle dem hele historien...

Korun Kakpe
For mange år siden, kort efter at Imperiet havde taget magten, meldte du dig som
soldat i den Imperielle hær. Det er ikke noget, du snakker med nogen om. Du var ung
og tåbelig, og du vidste ikke hvad du skulle gøre med dig selv, og så tænkte du—
hvorfor ikke? Din familie og alle omkring dig støttede den nye Kejser, så du sagde til
dig selv at du jo bare ville få løn for at opretholde lov og orden i galaksen under et
bedre styre end den gamle, korrupte Republik.
Så du sluttede dig til hæren og blev skytte i flåden. I årevis fulgte du ordrer, pegede
dine våben derhen hvor du fik besked på, og udslettede Imperiets fjender—effektivt og
nådesløst. Du var endda en del af Jedi-jagten en overgang, men du var aldrig med til at
fange nogen. Når du ser tilbage, takker du stjernerne for, at det ikke lykkedes...
Efter et stykke tid blev du træt af at være soldat. Du var ikke væmmet over drabene,
eller vred over Imperiets tyranni– næh, du kedede dig bare. Når du ser tilbage og erkender, hvad du var en del af, prøver du at fortælle dig selv at du i det mindste er bedre
end dem, der blev i hæren; dem der nød at have magt over andres liv og død. Du siger
til dig selv, at du ikke elskede den respekt (og frygt), din uniform spredte blandt folk,
og at du ikke følte et sus, når du jagtede fjendens skibe mellem stjernerne. Men det er
bare løgn, og du ved det. Du elskede det jo, og du følte suset. Du blev bare træt af det,
fordi du ikke var så god som de andre.
Hvordan du kom med i truppen:
Da du forlod hæren drev du rundt et stykke tid og havde ligegyldige jobs på ligegyldige
steder, indtil du mere eller mindre tilfældigt samlede en gammel hobby fra din ungdom op igen—teater. Du mødte en gammel ven, som havde en teatertrup, og du kom
med, først som medhjælper og statist, så med små roller, og pludselig gik det op for
dig, hvor meget du havde savnet at spille skuespil. I stedet for bare at blive betalt og
holde dig i live, blev du gladere for dit liv dag for dag.
Årene gik, og før du så dig om havde du startet din egen teatertrup, med folk du havde
håndplukket fra de steder, du kom forbi. De sidste 10 år med truppen har ikke altid
været nemme, men der har været flere gode end dårlige år. Du gør, hvad du holder af,
du kommer rundt i alle hjørner af galaksen, og du behøver ikke slå folk ihjel for din
løn.

Information du har adgang til:
Din trup kunne helt klart godt bruge dine erfaringer i Imperiets hær som inspiration.
Som f.eks. den gang hvor du og de andre soldater fik jeres ordrer direkte fra Darth
Vader. Du kan stadig tydeligt huske hans stemme... Det ville også være rart bare at få
det sagt, så du ikke længere behøver fortie din baggrund. Du har bare ikke fundet
modet endnu—hvordan mon de vil reagere?
Fra din familie har du hørt, at nogle af dine bekendte hjemmefra sluttede sig til Rebelalliancen. De har sikkert nogle gode historier at fortælle, men hvad nu hvis de finder
ud af din baggrund?
Som truppens leder:
Hold øje med om alle er involveret og aktive, og får sagt, hvad de vil. Husk samtidig at
holde fokus på, at I skal have skabt et godt stykke. Sørg for fremdrift, og overhold tidsfristen!

C3-A1
Åh, hvor skal man næsten begynde... Du var en gang en droid som så mange andre.
Lidt bedre, men ikke mere end det. Der var noget med en krig, men det kom ikke rigtig
dig ved.
Indtil den dag, hvor krigen kom til dig, og før du så dig om, var du i gang med at løbe
for dit liv, mens folk skreg og skød vildt omkring dig. Du husker ikke præcist, hvad der
skete, men det næste, du husker er at vågne op i et fremmed rumskib med en væmmelig fornemmelse af, at noget var helt galt. Ved siden af dig sad der nogen og prøvede at
forsikre dig om, at alt nok skulle blive ok, og at de bare havde været nødt til at lave
nogle... nødreparationer på dig. Denne nogen var Lya, din ejer.
Det tog noget tid før du fandt ud af, at disse “nødreparationer” bestod i at lappe dig
sammen med dele fra andre droider—en virkelig væmmelig, frastødende tanke, men
du har vænnet dig til at leve med den. Lya reddede dit liv, og tak Skaberen for det.
Hvordan du kom med i truppen:
Du kan ikke helt huske, hvor og hvornår din ejer, Lya L’Antewin købte dig. Nogle af
dine hukommelsesceller må være blevet ristet i den der kamp, og Lya har ikke været i
stand til at reparere dem. Men du følger selvfølgelig med hende, og hjælper med alt,
hvad du kan, endda at være med i en teatertrup. Interessant nok viste det sig faktisk
hurtigt at du havde noget af et talent for at optræde (bortset lige fra det med følelser,
hvor din programmering svigter dig lidt, og du er heller ikke voldsom god til stage
fighting). Det virker som om, noget i dine motivationskredsløb sidder fast i en tilstand,
hvor det er umådeligt belønnende for dig at gøre dit publikum glad, så det er det, du
stræber efter hvergang, jeres trup optræder.
Information du har adgang til:
Der må jo være et eller andet interessant gemt i dine hukommelsesceller. Det burde
være muligt at få det frem, hvis Lya kunne finde nogen, som kan reparere dig. Du er
bare en lille smule bekymret for, at det du har glemt er noget skidt...

